
Lokalplan nr. 426 og Kommuneplantillæg nr. 01 til  
Syddjurs Kommuneplan 2020. 

Lokalplanområdet omfatter kulturmiljøet omkring Egil Fischers 
Ferieby ved Femmøller Strand. 

Arealet udgør cirka 45 hektar og er udpeget som kulturmiljø i 
Syddjurs Kommuneplan 2020.

Egil Fischers Ferieby er Danmarks første planlagte ferieby og 
rummer en enestående fortælling om den tidlige danske ferie-
kultur og om turismens udvikling i området omkring Ebeltoft. 

Lokalplanens formål er både at beskytte og skabe udviklings-
muligheder i det unikke kulturmiljø.  

Lokalplanen er udarbejdet af Plan og Udvikling, Syddjurs  
Kommune i samarbejde med grundejerforeningen Femmøller 
Strand. 

For at sikre, at planlægningen kunne omfatte hele det samlede 
kulturmiljø, var det det nødvendigt at udarbejde et kommune-
plantillæg.

I kommuneplantillæget udlægges nye rammer for rekreative 
områder og for blandet bolig og erhverv. Derudover juste-
res indholdet af rammebestemmelserne for de eksisterende 
sommerhusområde for at sikre, at fremtidig bebyggelse kan 
udføres i stil med den historiske bebyggelse. 

Lokalplanen nr. 426 og Kommuneplantillæg nr. 01 kan findes 
på følgende hjemmesider:

www.syddjurs.dk og www.plandata.dk 
 
Forløbet

Grundlaget til lokalplanen blev lagt i 2019, hvor arbejdsgrup-
per fra grundejerforeningen og andre lokale aktører bidrog til 
udviklingen af planens fokus og indhold.

Planforslagene var i offentlig høring i efteråret 2020 og blev 
behandlet på Byrådets møde den 24. februar 2021. Her beslut-
tede Byrådet, at forslagene skulle revideres med henblik på 
fornyet høring. I det videre arbejde skulle tilføjes et Delområde 
V, samt laves en række justeringer, med henblik på at præci-
sere planerne og gøre dem nemmere at administrere efter.

De reviderede forslag blev vedtaget af Byrådet den 27. oktober 
2021 og sendt i fornyet offentlig høring fra den 10. november til 
den 22. december 2021. I perioden blev afholdt både et klas-
sisk borgermødeog et Spørgsmål/Svar-møde, hvor områdets 
beboere fik mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål 
om lokalplanens konsekvenser og dens betydning for deres 
individuelle situation.

I høringsperioden indkom 32 indsigelser, der afstedkom en 
række ændringer af meget varierende karakter.  

Heraf blev ét forslag om tilretning af delområder vurderet at 
kræve fornyet høring. Ændringsforslaget blev udsendt til be-
rørte naboer fra den 29. juni 2022 til den 13. juli 2022.  
Der indkom ingen indsigelser og tilretningen af delområdet 
blev derfor gennemført. 

Endelige retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må ejendomme inden for lokalplanens 
område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan  
fortsætte som hidtil. 
 
Klagevejledning

Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages 
til Planklagenævnet. Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kun 
retlige spørgsmål om tilblivelsen af planer påklages.

Dette betyder, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at Byrådet 
ikke har haft ret til at træffe afgørelsen.

Du kan derimod ikke klage over, at Byrådet efter din opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse.

En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes til Planklage-
nævnet via Klageportalen, som du finder på:  
www.borger.dk og www.virk.dk.

En evt. klage skal være modtaget af Planklagenævnet inden 4 
uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs.:  
Senest d. 26. oktober 2022.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal 
betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og  
offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis  
medhold i klagen.

Du kan finde klagevejledningen på Planklagenævnets  
hjemmeside: www.naevneneshus.dk

Hvis du vil indbringe spørgsmålet om planernes lovlighed for 
domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for  
planens offentlige bekendtgørelse, dvs.:  
Senest den 28. marts 2023.

Offentlig bekendtgørelse d. 28. september 2022 af:  
Lokalplan nr. 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby 
med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 01 til Syddjurs Kommuneplan 2020.
 

Lokalplanens område, v. Femmøller Strand.
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HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan. Tillægget 
vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset 
emne i kommuneplanen.

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål 
for udvikling i kommunen. De centrale emner i kommuneplanen er udformning af 
byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, 
trafik og grønne områder. 

Samtidig tager kommuneplanen stilling til en lang række forhold uden for byerne, 
bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse.

Kommuneplanens rammer angiver de overordnede retningslinier for de bestem-
melser som senere kan vedtages i lokalplaner, om anvendelse, bebyggelsens art 
og tæthed m.m. I landzonen er rammerne er samtidig retningsgivende for kom-
munens landzoneadministration.

Hvad består kommuneplantillægget af 
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med tilægget beskrives, og der for-
tælles om kommuneplantillæggets indhold. Herudover redegøres der bl.a. også 
for hvordan tillægget forholder sig til anden planlægning.

Rammebestemmelserne, der er konkrete rammer for hvordan området må anven-
des fremover, og som er bindende for Byrådet og kommunens administration.

Rammekortet, der viser afgrænsningen af det område hvor kommuneplantillæg-
get gælder.

Hvornår udarbejdes et kommuneplantillæg 
Ifølge planloven kan der vedtages et tillæg til Kommuneplanen, hvis byrådet 
ønsker at ændre på kommuneplanens rammer. 

Der skal fx udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med udarbejdelse af 
en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. 

Et kommuneplantillæg kan også udarbejdes, hvis byrådet generelt ønsker at 
fastlægge rammer for et områdes fremtidige anvendelse.

Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et tillæg til kommune-
planen.

Forslaget til kommuneplantillæg 
Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg skal forslaget i offent-
lig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med 
bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. 

Når den offentlige høring er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil 
imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan kommu-
neplantillægget vedtages endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil 
foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt kommuneplantil-
læg, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommune-
plantillæg.

Det endelige kommuneplantillæg 
Når byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg, og vedtagelsen er 
offentlig bekendtgjort i avisen, er tilægget en del af kommuneplanens rammedel 
og er bindende for Byrådet og kommunens administration.

Yderligere information 
kan fås hos:

SYDDJURS KOMMUNE

Planafdelingen 
Hovedpostadresse:
Hovedgaden 77 
8410 Rønde 
Tlf. 87 53 50 00 
www.syddjurs.dk 
syddjurs@syddjurs.dk

Planafdelingen er  
lokaliseret i administra-
tionsbygningen i Ebel-
toft på Lundbergsvej 2

Kontaktpersoner i 
Syddjurs Kommune:

Planlægningschef 
Henrik Bernberg

Planlægger  
Rikke Jørgensen

Dette tillæg kan ses 
og hentes på:

www.syddjurs.dk 
www.syddjurskort.dk 
www.plandata.dk 

Tillægget er   
udarbejdet af: 
Planafdelingen i  
samarbejde med  
Grundejerforeningen 
Femmøller Strand

Kommunens  
åbningstider fremgår af 
kommunens hjemme-
side på adressen:  
www.syddjurs.dk.

Kortgrundlag: 
© Matrikelkort og  
topografiskekort: KMS 
© TK-kort: Kortcenter.dk 
© Ortofotos: COWI
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 Kommuneplantillæg 01 
Redegørelse

FORUDGÅENDE PROCES
Lokalplan 426 - Med fokus på bevaring og udvikling af Egil Fischers  
Feriby, Femmøller Strand. 
I 2019 påbegyndtes arbejdet med at udvikle en lokalplan, der på én gang skulle 
sikre og give mulighed for udvikling af det bevaringsværdige kulturmiljø omkring 
Egil Fischers Ferieby. 

Med henblik på at kunne lokalplanlægge for kulturmiljøet som helhed, var det 
nødvendigt at inddrage tidligere ikke rammelagte områder og justere på be-
grænsningerne af de eksisterende rammer. Dette krævede udarbejdelsen af et 
kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget er blevet udviklet og politisk be-
handlet i samme kadance som lokalplanen. 

Lokalplan og Kommuneplantillæg er udarbejdet af Plan og Udvikling, Syddjurs 
Kommune i samarbejde med Grundejerforeningen Femmøller Strand. 
 
Kommuneplantillægget indhold 
I tillæget udlægges nye rammer for rekreative områder på cirka 2,5 hektar og 
cirka 7,2 hektar bestående af eksisterende bebyggede områder i landzone 
udlægges til blandet bolig og erhverv. Derudover justeres rammebestemmelser 
for det eksisterende sommerhusområde således, at fremtidig bebyggelse kan 
udføres i stil med den historiske bebyggelse.  
 
Første forslag: Lokalplan 426 og Kommuneplantillæg 16 
Byrådet godkendte d. 26. august 2020 forslaget til lokalplanen med tilhørende 
kommuneplantillæg, hvorefter det blev fremlagt i offentlig høring 15. september 
- 10. november 2020. I perioden indkom 21 høringsvar, der gav anledning til 
så omfattende ændringer, at Byrådet d. 24 februar 2021 besluttede, at der var 
grundlag for at udarbejde et revideret lokalplanforslag. Det reviderede forslag 
skulle gennemgå en fornyet politisk behandling med efterfølgende offentlig 
høring.  
 
Revideret forslag: Lokalplan 426 og Kommuneplantillæg 01 
Det reviderede forslag til lokalplanen indeholder bl.a. tilføjelsen af delområde 
V - Egils Have, samt en række mindre tilføjelser og redaktionelle justeringer, der 
alle har til hensigt at forstærke tiltagene og ånden i den oprindelige plan, samt 
at øge planens administrerbarheden. I det reviderede kommuneplantillæg er der 
udelukkende lavet redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser. 

De reviderede forslag blev vedtaget af Byrådet d. 27. oktober 2022 til fornyet 
offentlig høring i perioden 10. november – 22. december 2021. I perioden blev 
afholdt både et klassisk borgermøde og et  Spørgsmål/Svar-møde, hvor områ-
dets beboere fik mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål om planernes 
konsekvenser og deres betydning for beboerens individuelle situation. 

Ved høringsperiodens udløb var indkommet 32 indsigelser, der danner grundlag 
for de ændringsforslag, der fremlægges til den endelige politiske vedtagelse af 
planerne. Ændringsforslagene har udelukkende ført til redaktionelle ændringer, 
præciseringer og konsekvensrettelser i Kommuneplantillægget.  
 
Endelig behandling 
Planerne blev endeligt godkendt i Byrådet d. 21. september 2022 og offentlig-
gjort d. 28. sep. 2022.

Den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg er gældende fra og 
med den dato, hvor den endelige vedtagelse offentliggøres i avisen.  

Planerne kan findes på www.syddjurs.dk og på www.plandata.dk
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 Kommuneplantillæg 01 
Redegørelse

REDEGØRELSE

EGIL FISCHERS FERIEBY
Syddjurs Kommune igangsatte i 2019 udarbejdelsen af en lokalplan med med 
fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers Ferieby med tilhørende kommu-
neplantillæg.

Egil Fischers Ferieby ligger ved Femmøller Strand og markerer indgangen til 
Mols og Helgenæs, når man ankommer fra Ebeltoft. Området ligger overve-
jende på de lavtliggende arealer ned mod kysten indenfor kote 4 til 1. Nord for 
disse arealer stiger terrænet kraftigt til kote 25 på det højeste sted og videre ud 
mod bakkerne og naturarealerne i Mols Bjerge.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af en forudgående borgerinddragel-
sesproces, der har medvirket til kvalitetssikring og lokalt ejerskab til planforsla-
genes fokus og indhold.

Planlægningen skal styrke områdets kulturmiljø og bevaringsværdige bygninger 
og derved sikre og videreføre den kvalitet og identitet, området rummer - samt 
styrke dets iboende potentiale f.eks. i forhold til erhverv og turisme. 

NimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofteNimtofte

KOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLINDKOLIND

PindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrupPindstrup

LimeLimeLimeLimeLimeLimeLimeLimeLime

MørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørkeMørke

RyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgårdRyomgård

ThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsagerThorsager

BalleBalleBalleBalleBalleBalleBalleBalleBalle

RØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDERØNDEUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølleUgelbølle

FeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballeFeldballe

KnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebelKnebel

GrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeldGrønfeld

VrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinnersVrinners

TirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrupTirstrup

TvedTvedTvedTvedTvedTvedTvedTvedTved
EBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFTEBELTOFT

HORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLETHORNSLET

Oversigtskort: Lokalplanområdets placering i Syddjurs Kommune.
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Kommuneplantillæg 01 
 Redegørelse

KPT Fig. 1: Eksisterende kommuneplanrammer i området. ca. 1:7500

5

Forslag til Kommuneplantillæg 12 
Juli 2020

redegørelse

Eksisterende kommuneplanrammer i området. 1:7500

Generelle Anvendelsesbestem-
melser

Området må ikke yderligere bebygges før udar-
bejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til 
byggeriets omfang, og skal respektere områdets 
eksisterende bebyggelse.

Notat - Områdets anvendelse Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyt-
tet tagetage med symmetrisk sadeltag. under 
hensyn til synlighed og områdets byggestil kan 
der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 etager. 
Der kan etableres udvalgsvarebutikker på maks. 
200 m2 for den enkelte butik indenfor området.

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

max. bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte 
ejendom for erhvervsanvendelse og 30% for den 
enkelte ejendom for boliganvendelse.

Notat Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal 
tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige 
byggestil samt den omkringliggende bebyggelse 
og landskab - både hvad angår placering og 
udformning samt materiale - og farvevalg.

RAMMEBESTEMMELSER
 
TILLÆGGETS HENSIGT OG INDHOLD
For at sikre, at der kan planlægges for kulturmiljøet som helhed er det nødven-
digt, at udarbejde et kommuneplantillæg for at inddrage tidligere ikke rammelag-
te områder, samt at justere de eksisterende rammer med henblik på, at fremti-
dig bebyggelse kan udføres i overnesstemmelse med den stedlige byggestil.  

Med kommuneplantillægget udlægges nye rammer for eksisterende bebyggede 
områder i landzone til blandet bolig og erhverv med et samlet areal på ca. 7,2 
ha og ca. 2,5 ha til rekreative områder, ligesom rammebestemmelserne for det 
eksisterende sommerhusområde justeres. 
 
 
EKSISTERENDE RAMMEBESTEMMELSER
Kulturmiljøet og planforslagenes afgrænsning er omfattet af eksisterende kom-
muneplanrammer 1.10.BE4, 1.10.BE7, 1.13.S15 og 1.10.R1. 

Rammernes udstrækning kan ses på Fig. KPT 1 og hver enkelt rammes be-
stemmelser, fremgår af tabellerne på de følgende sider. 
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 Kommuneplantillæg 01 
Redegørelse

Plannummer: 1.10.BE4
Plannavn: Blandet bolig og erhverv, Femmøller Strand øst
Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus: Landzone

Eksisterende zonestatus: Landzone

Max. bebyggelsesprocent:  (%) 30 % for bolig

45 % for erhverv

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  1,50 etager

Max højde (m): Højst 8,50 m

Min. tilladte miljøklasse 1

Max tilladte miljøklasse 2

Notat - Generelle anvendelsesbe-
stemmelser

Området må ikke yderligere bebygges før udar-
bejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til 
byggeriets omfang, og skal respektere områdets 
eksisterende bebyggelse

Notat - Områdets anvendelse Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyt-
tet tagetage med symmetrisk sadeltag. Under 
hensyn til synlighed og områdets byggestil kan 
der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 etager. 
Der kan etableres udvalgsvarebutikker på maks. 
200 m2 for den enkelte butik indenfor området.

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Max. bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte 
ejendom for erhvervsanvendelse og 30% for den 
enkelte ejendom for boliganvendelse.

Notat - Lokalplaner mm. inden for 
rammen

Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal 
tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige 
byggestil samt den omkringliggende bebyggelse 
og landskab - både hvad angår placering og 
udformning samt materiale - og farvevalg.

Plannummer: 1.10.BE7
Plannavn: Blandet bolig og erhverv, Femmøller Strand vest
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Konkret anvendelse: Helårsboliger

Fremtidig zonestatus: Landzone

Eksisterende zonestatus: Landzone
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Kommuneplantillæg 01 
 Redegørelse

Max. bebyggelsesprocent speci-
fik anvendelse Bolig:  (%)

30 %

Max. bebyggelsesprocent speci-
fik anvendelse erhverv:  (%)

45 %

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  2,00

Max højde (m): 8,5 m

Min. tilladte miljøklasse 1

Max tilladte miljøklasse 2

Generelle Anvendelsesbestem-
melser

Området må ikke yderligere bebygges før udar-
bejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til 
byggeriets omfang, og skal respektere områdets 
eksisterende bebyggelse.

Notat - Områdets anvendelse Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyt-
tet tagetage med symmetrisk sadeltag. Under 
hensyn til synlighed og områdets byggestil kan 
der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 etager. 
Der kan etableres udvalgsvarebutikker på maks. 
200 m2 for den enkelte butik indenfor området.

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Max. bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte 
ejendom for erhvervsanvendelse og 30% for den 
enkelte ejendom for boliganvendelse.

Notat Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal 
tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige 
byggestil samt den omkringliggende bebyggelse 
og landskab - både hvad angår placering og 
udformning samt materiale - og farvevalg.

Plannummer: 1.13.S15
Plannavn: Sommerhusområde ved Femmøller Strand - Egil Fischers Ferieby
Generel anvendelse: Sommerhusområde

Specifik anvendelse: Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Fremtidig zonestatus: Sommerhusområde

Eksisterende zonestatus: Sommerhusområde

Max. bebyggelsesprocent:  (%) 15 %

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  1 etager

Max højde (m): 5 m
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Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Maks. bebyggelsesprocent: 15 for den enkelte 
ejendom, dog maks. et samlet bruttoareal på 
230 m2, hvor sommerhus inkl. kælder maks. må 
være 180 m2. Der må ikke anvendes glaserede 
tagsten.

Taghældning højst 55 grader. Opsætning af 
plankeværk skal sløres med levende hegn og 
herudover må hegn kun udføres som levende 
hegn. Ingen form for skiltning (undtagen husnum-
mer og navneskilt) og reklamering på ejendom-
mene må finde sted.

Plannummer: 1.10.R1
Plannavn: Rekreativt område, Femmøller Strand
Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse 1: Større rekreativt område

Specifik anvendelse 2: Øvrige ferie- og fritidsformål

Fremtidig zonestatus: Landzone

Eksisterende zonestatus: Landzone

Notat - Generelle anvendelsesbe-
stemmelser

Park der kan anvendes til kulturelle aktiviteter og 
fritidsaktiviteter og ophold, boldspil, markeder og 
lign. samt parkering.

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Park der kan anvendes til kulturelle aktiviteter og 
fritidsaktiviteter og ophold, boldspil, markeder og 
lign. samt parkering.
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NYE RAMMER I TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2020
Der udlægges nye rammer til blandet bolig- og erhvervsformål, der omfatter 
eksisterende bebyggelse i landzone. Disse rammeområder er: 1.10.BE11, der 
omfatter bebyggelsen i den centrale del af området (tidligere 1.10.BE7) og en 
større udvidelse omkring hovedgaden og mod nordvest, samt et mindre område 
nordvest for stadion 1.10.BE12, der inddrager 2 mindre arealer nær vestervan-
gen mod syd. Herudover udvides eksisterende rammeområde 1.10.BE4 mod 
nord, og får i stedet betegnelsen 1.10.BE10. 

Eksisterende rammeområde til rekreative formål udvides mod nord og mod syd 
og ændrer betegnelse fra 1.10.R1 til 1.10.R2.

Indenfor rammeområde 1.13.S15 erstattes den eksisterende sommerhusramme 
beliggende indenfor lokalplanområdet med 2 nye rammer 1.13.S68 og 1.13.S69. 
Indenfor rammeområde 1.13.S68  ændres bestemmelser om bygningshøjde fra 5 
til 7,5 meter, etageantal fra 1 til 2, hvoraf den øverste etage er en udnyttet tagetage 
og taghældningen ændres fra maksimalt 55 til maksimalt 60 grader med krav om  
symmetrisk sadeltag. Rammeområde  1.13.S69 ligger udenfor afgrænsningen af 
lokalplan 426.   

Fremtidige kommuneplanrammer fremgår af KPT Fig. 2 og af kortbilag 1. 

24

Forslag til Kommuneplantillæg 21 
Juli 2020
Kortbilag

1.10.R2

1.13.S68

1.13.S68

1.13.S68

1.13.S68

1.13.S68

1.13.S69

1.10.BE11
1.10.BE11

1.10.BE11
1.10.BE10

1.10.BE12

1.10.BE12

Kommuneplantillægget kan ses i sammenhæng med anden gældende planlægning på Miljøministeriets portal for planlægning, på www.plansystem.dk.

n

rammeKort
Kommuneplanrammer

Målforhold: 1:7500

KPT Fig. 2: Fremtidige kommuneplanrammer. ca. 1:7500 
(Fremgår også af Kortbilag 1)
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NYE RAMMEBESTEMMELSER
Rammebestemmelserne er beskrevet nedenfor:

1.10.BE4 
Den eksisterede ramme 1.10.BE4 udvides med et areal mod nord, hvortil der 
fastlægges følgende rammebestemmelser:

Plannummer: 1.10.BE10 (tidligere 1.10.BE4 + tilføjelse)
Plannavn: Blandet bolig og erhverv, Femmøller Strand øst
Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus: Landzone

Eksisterende zonestatus: Landzone

Max. bebyggelsesprocent:  (%) 30 % for bolig

45 % for erhverv

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  1,50 etager

Max højde (m): Højst 8,50 m

Min. tilladte miljøklasse 1

Max tilladte miljøklasse 2

Notat - Generelle anvendelsesbe-
stemmelser

Området må ikke yderligere bebygges før udar-
bejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til 
byggeriets omfang, og skal respektere områdets 
eksisterende bebyggelse

Notat - Områdets anvendelse Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyt-
tet tagetage med symmetrisk sadeltag. Under 
hensyn til synlighed og områdets byggestil kan 
der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 etager. 
Der kan etableres udvalgsvarebutikker på maks. 
200 m2 for den enkelte butik indenfor området.

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Max. bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte 
ejendom for erhvervsanvendelse og 30% for den 
enkelte ejendom for boliganvendelse.

Notat - Lokalplaner mm. inden for 
rammen

Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal 
tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige 
byggestil samt den omkringliggende bebyggelse 
og landskab - både hvad angår placering og 
udformning samt materiale - og farvevalg.
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1.10.BE7
Til den eksisterende ramme 1.10.BE7 tilføjes et areal mod nordvest, samt et 
mindre område mod nord, hvortil der fastlægges følgende rammebestemmelser:

Plannummer: 1.10.BE11 (tidligere 1.10.BE7 + tilføjelse)
Plannavn: Blandet bolig og erhverv, Femmøller Strand vest
Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Konkret anvendelse: Helårsboliger

Fremtidig zonestatus: Landzone

Eksisterende zonestatus: Landzone

Max. bebyggelsesprocent speci-
fik anvendelse Bolig:  (%)

30 %

Max. bebyggelsesprocent speci-
fik anvendelse Bolig:  (%)

45 %

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  2,00

Max højde (m): 8,5 m

Min. tilladte miljøklasse 1

Max tilladte miljøklasse 2

Generelle Anvendelsesbestem-
melser

Området må ikke yderligere bebygges før udar-
bejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til 
byggeriets omfang, og skal respektere områdets 
eksisterende bebyggelse.

Notat - Områdets anvendelse Der kan etableres udvalgsvarebutikker på maks. 
200 m2 for den enkelte butik indenfor området

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Maks. antal etager: 2 hvoraf øverste etage er 
en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. 
Under hensyn til synlighed og områdets bygge-
stil kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 
etager.

Notat Ved ny bebyggelse eller bygningsændringer 
skal der tages særlig hensyn til det eksisterende 
bymiljø og den omkringliggende bebyggelse og 
landskab.
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1.10.BE412
Til det på rammekortet viste rammeområde 1.10.BE12 fastsættes der følgende 
rammebestemmelser:

Plannummer: 1.10.BE12 (Tilføjelse)
Plannavn: Blandet bolig og erhverv, Femmøller Strand ved Fuglsøvej
Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus: Landzone

Eksisterende zonestatus: Landzone

Max. bebyggelsesprocent:  (%) 30 % for bolig

45 % for erhverv

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  1,50 etager

Max højde (m): Højst 7,50 m

Min. tilladte miljøklasse 1

Max tilladte miljøklasse 2

Notat - Generelle anvendelsesbe-
stemmelser

Området må ikke yderligere bebygges før udar-
bejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til 
byggeriets omfang, og skal respektere områdets 
eksisterende bebyggelse

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Max. bebyggelsesprocent: 45 % for den enkelte 
ejendom for erhvervsanvendelse og 30% for den 
enkelte ejendom for boliganvendelse. 

Maks. antal etager: 2 hvoraf øverste etage er 
en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. 
Under hensyn til synlighed og områdets bygge-
stil kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til 2 
etager.

Notat - Lokalplaner mm. inden for 
rammen

Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal 
tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige 
byggestil samt den omkringliggende bebyggelse 
og landskab - både hvad angår placering og 
udformning samt materiale - og farvevalg.

Notat Ved ny bebyggelse eller bygningsændringer 
skal der tages særlig hensyn til det eksisterende 
bymiljø og den omkringliggende bebyggelse og 
landskab.
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1.13.S68
Til det på rammekortet viste rammeområde 1.13.S68 fastsættes der følgende 
rammebestemmelser:

Plannummer: 1.13.S68 (tidligere 1.13.S15)
Plannavn: Sommerhusområde ved Femmøller Strand - Egil Fischers Ferieby
Generel anvendelse: Sommerhusområde

Specifik anvendelse: Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Fremtidig zonestatus: Sommerhusområde

Eksisterende zonestatus: Sommerhusområde

Max. bebyggelsesprocent:  (%) 15 %

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  1,50 etager

Max højde (m): Højst 7,50 m

Min. tilladte miljøklasse 1

Max tilladte miljøklasse 2

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Maks. bebyggelsesprocent: 15 for den enkelte 
ejendom, dog maks. et samlet bruttoareal på 
230 m2, hvor sommerhus inkl. kælder maks. må 
være 180 m2. Der må ikke anvendes glaserede 
tagsten. Maks. antal etager: 1,5 hvoraf øverste 
etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk 
sadeltag.

Notat Taghældning skal udføres mellem 45 og 60 
grader. Opsætning af plankeværk skal sløres 
med levende hegn og herudover må hegn kun 
udføres som levende hegn. Ingen form for skilt-
ning (undtagen husnummer og navneskilt) og 
reklamering på ejendommene må finde sted.
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1.13.S69
Til det på rammekortet viste rammeområde 1.13.S69 fastsættes der følgende 
rammebestemmelser:

Plannummer: 1.13.S69 (tidligere 1.13.S15)
Plannavn: Sommerhusområde ved Femmøller Strand
Generel anvendelse: Sommerhusområde

Specifik anvendelse: Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse

Fremtidig zonestatus: Sommerhusområde

Eksisterende zonestatus: Sommerhusområde

Max. bebyggelsesprocent:  (%) 15 %

Beregningsmetode for  
bebyggelsesprocent

Den enkelte ejendom

Max. antal etager:  1 etager

Max højde (m): 5 m

Notat - Bebyggelsens omfang og 
udformning

Maks. bebyggelsesprocent: 15 for den enkelte 
ejendom, dog maks. et samlet bruttoareal på 
230 m2, hvor sommerhus inkl. kælder maks. må 
være 180 m2. Der må ikke anvendes glaserede 
tagsten.

Notat Taghældning højst 55 grader. Opsætning af 
plankeværk skal sløres med levende hegn og 
herudover må hegn kun udføres som levende 
hegn. Ingen form for skiltning (undtagen husnum-
mer og navneskilt) og reklamering på ejendom-
mene må finde sted.

1.10.R2
Til den eksisterende ramme 1.10.R1 tilføjes arealer mod nord og syd, hvortil der 
fastlægges følgende rammebestemmelser:  
 

Plannummer: 1.10.R2
Plannavn: Rekreativt område, Femmøller Strand
Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse 1: Større rekreativt område

Specifik anvendelse 2: Øvrige ferie- og fritidsformål

Fremtidig zonestatus: Landzone

Eksisterende zonestatus: Landzone

Notat - Generelle anvendelsesbe-
stemmelser

Park der kan anvendes til kulturelle aktiviteter og 
fritidsaktiviteter og ophold, boldspil, markeder og 
lign. samt parkering.
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KOMMUNEPLANTILLÆGGETS  
FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN 2020

MÅLSÆTNING
Det fremgår af Kommuneplanens hovedstruktur, at Syddjurs Kommunes Byråd 
ønsker at synliggøre, bevare og udvikle kommunens unikke kulturarv - herunder 
den enestående kystkulturarv. 

Planlægningen skal regulere fremtidig anvendelse og bebyggelse i det eksi-
sterende udbyggede område omkring Egil Fischers ferieby, og har til formål at 
bevare karakteristika og struktur fra den oprindelig plan samtidig med at der 
anvises en måde, hvorpå området fortsat kan udvikle sig som et enestående 
kulturmiljø. 

Kommuneplantillægget udlægger rammer for området i henhold til kulturmiljøets 
afgrænsning, der således kan sikres med lokalplanlægning. Tillægget er der-
med i overensstemmelse med målsætningen i Kommuneplan 2020. 

 
ØVRIGE RETNINGSLINJER 
Kommuneplantillæggets område er helt eller delvist omfattet af en række  
retningslinjer i Syddjurs Kommuneplan 2020. De gennemgås herunder: 

VÆRDIFULDT KULTURMILJØ 

I en screenning, der er foretaget af kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune forud for 
udarbejdelsen af Syddjurs Kommuneplan 2020, udpeges Egil Fischers Ferieby 
som værdifuldt kulturmiljø. Se KPT fig. 3.

Kulturmiljøet beskrives således: 

Kulturmiljøets fortælling og høje kvaliteter giver det gode egenskaber inden for 
turisme og kultur, da feriebyen rummer en fornem historie om dansk feriekultur. 

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST

Signaturforklaring
Kommunegrænse linje
Værdifuldt kulturmiljø - Vedtaget

KPT fig. 3: Værdifuldt kulturmiljø
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Syddjurs Kommuneplan 2020 fastlægger retningslinjer for fremtidig sikring af 
kulturhistoriske bevaringsværdier. Blandt fastlægges det at:

Stk. 1: En ændret anvendelse af en kulturhistorisk værdifuld bygning, anlæg el-
ler sammenhæng skal så vidt muligt tjene til anlæggenes bevarelse, respektere 
de særlige kulturtræk og være i overensstemmelse med øvrig planlægning og 
lovgivning.

Lokalplan og kommuneplantillæg giver ikke mulighed for ændret anvendelse, 
men opfylder alligevel hensigten om at bevare og respektere kulturmiljøet. 

Endvideres fastslås det i retningslinjerne for Kulturmiljøer at:

Stk 1: Inden for de udpegede kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i 
videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor ikke uden tilladelse opføres 
byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer 
oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.

Stk. 2: Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede kulturmiljøer 
skal ske under størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.

Sikringen af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan kun ske med en 
lokalplan, der fastlægger rammerne for de fremtidige ændringer, herunder beva-
ring af bygningens hovedform, materialer og detaljering. 

Nærværende kommuneplantillæg og lokalplan er således et udtryk for Syddjurs 
Kommunes ønske om, at arbejde for, at kommunens kulturarv, herunder kultur-
miljøer og bevaringsværdige bygninger, bevares og sikres.

Lokalplan 426 sikrer bevaring af kulturmiljøets særlige karakteristika og be-
varingsværdige bygninger og skaber mulighed for udvikling af området, med 
grundlag i de kulturhistoriske værdier.

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Sikringen af bevaringsværdige bygninger tager afsæt i SAVE-Systement. 
SAVE er en forkortelse af ”Survey of Architectural Values in the Environment” 
(Kortlægning af arkitektoniske værdier, udfra de fem parametre: Arkitektur, kul-
turhistorie, miljø, originalitet og tilstand).

Syddjurs Kommuneplan 2020 fastlægger at bevaringsværdig bebyggelse omfat-
ter bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 og har fastlagt følgende retnings-
linjer:

Stk. 3: Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevarings-
værdi mellem 1 - 4, må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt 
tilfælde. Udvendige ændringer, ombygninger, tilbygninger eller renoveringer må 
ikke ske uden forudgående tilladelse fra Syddjurs Kommune, herunder udskiftning 
af vinduer, døre eller tag. Alle udvendige bygningsændringer skal ske i arkitek-
tonisk, håndværks- og materialemæssig overensstemmelse med bebyggelsens 
oprindelige byggestil og arkitektur.

Stk. 4: Bebyggelser, som er registreret efter SAVE-systemet med en bevarings-
værdi på 5 - 6 skal ved ombygning, tilbygning og renovering søges løftet i SAVE-
systemet.

Seneste registrering 
af bevaringsværdige 
bygninger fremgår af 
visningsside https://
planer.viewer.dkplan.
niras.dk/plan/33#/
og vil blive lagt ind 
på Kulturstyrelsens 
hjemmeside  www.
kulturarv.dk/fbb
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Angående renovering, til- og ombygning: 
Lokalplanen indeholder omfattende bestemmelser, der, i overensstemmelse 
med ovenstående, regulererer hvordan renovering, til- og ombygninger af beva-
ringsværdig bebyggelse kan foregå. Der stilles også med lokalplanen krav om, 
at der skal indhentes bygningstilladelse til alle udvendige ændringer af beva-
ringsfærdig bebyggelse. 

Endvidere stilles krav til den fysiske fremtræden af den øvrige bebyggelse, 
der skal sikre at også ny bebyggelse indpasses i Feriebyen og bliver en del af 
kulturmiljøet. 

Angående nedrivning: 
Jf. ovenstående og i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af byg-
ninger, må bevaringsværdige bygninger ikke nedrives uden tilladelse fra kom-
munalbestyrelsen.

Hvis et Byråd afslår at give tilladelse til nedrivning, kan ejeren have ret til at 
kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. planlovens § 
49. Kommunens forpligtelse til at overtage ejendommen mod erstatning er dog 
betinget af, at der kan påvises et væsentligt misforhold mellem ejendommens 
afkastningsgrad og afkastningsgraden af lignende ejendomme uden nedriv-
ningsforbud. Dvs. at ejerens muligheder for at udnytte og anvende ejendommen 
er ringere end udnyttelsesmulighederne af de omkringliggende ejendomme, der 
ikke er omfattet af et forbud.

Når en ejendom er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan kan en fra-
vigelse fra forbuddet mod nedrivning kun ophæves ved en dispensation fra 
lokalplanens bevaringsbestemmelser, såfremt en dispensation ikke strider mod 
lokalplanens formål. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelelser om, at bevaringsværdige bygninger 
skal bevares. Det er dog ikke skrevet specifikt ind i lokalplanens formål i § 1. 
Det er således muligt, at der kan meddeles dispensation til nedrivning af beva-
ringsværdig bebyggelse, uden at der skal udarbejdes ny lokalplan. En nedriv-
ningsansøgning skal vurderes konkret og i sammenhæng med lokalplanens for-
mål om, at sikre og forstærke karakteristika og struktur i Egil Fischers Ferieby.  

BEVARINGSVÆRDIGE LANDSKABER
Landskabskarakter: 
I Syddjurs Kommunes Landskabskarakterplan ligger lokalplanområdet inden for 
landskabskarakterområde nr.88b, ”Ebeltoft randmoræne”. Området beskrives i 
landskabskarakterplanen som storbakket og enkelte steder overlejret af små-
bakkede former. Lyngsbækgård med hovedgårdsjorder, der oprindeligt også har 
omfattet lokalplanens område, er velbevarede kulturmiljøer, der udgør visuelle 
oplevelsesmuligheder, idet det virker særligt afvekslende at færdes i. Molskroen 
og Egil Fischers ferieby vidner desuden om turismens indtog i kommunens 
kystområder.

Påvirkning af landskabet: 
En mindre del af det sydvestligst beliggende rammeområde er udpeget som 
bevaringsværdigt landskab, ligesom kulturmiljøet grænser op til et bevarings-
værdigt landskab mod nord, syd og vest, se KPT Fig. 4.

Udpegningen af de bevaringsværdige landskaber har til formål at sikre, at der 
tages landskabelige hensyn ved placering og udformning af byggeri og anlæg 
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KPT Fig. 4: Bevaringsværdige landskaber 

KPT Fig. 6: Lavbundsarealer 

KPT Fig. 8: Grønt Danmarkskort 

KPT Fig. 5: Specifik geologisk bevaringsværdi 

KPT Fig. 7: Økologiske forbindelser 
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KPT Fig. 9: Fredede områder 
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i det åbne land. Indenfor bevaringsværdige landskaber skal byggeri og anlæg 
placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-land-
brugsmæssigt byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt 
undgås.

Området, der planlægges for, er allerede udbygget og der fastlægges i Lokal-
plan 426 bestemmelser, der sikrer imod yderligere udstykning i lokalplanom-
rådet. Dog med undtagelse af en mindreudstykning i Delområde V, der ligger 
uden for de bevaringsværdige landskaber. Endvidere fastlægges bestemmelser, 
der regulerer omfang og ydre fremtræden af nyt byggeri. Generelt gøres det 
gældende at tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning 
på mellem 45 og 60 grader med en maksimal bygningshøjde på 7,5 meter, 
samt en maksimal facadehøjde på længderetningens facader på 3,0 m og en 
husdybde på maksimalt 8 meter. Der fastlægges også en farvepalette, der tager 
afsæt i jordfarveskalen. Derved sikres det, at proportioner og farvesætning af 
fremtidige bygninger tilpasses det bevaringsværdige landskab og det samlede 
kulturmiljø i videst mulige omfang.

GEOLOGISK BEVARINGSVÆRDI
Indenfor området udgør en enkelt ejendom i sydvest en del af et større areal, der 
er udpeget med geologisk bevaringsværdi. Se Fig. KPT. 5. 

Formålet med udpegning af geologiske interesseområder er at sikre hensynta-
gen til de geologiske interesser ved planlægning af større bygge- og anlægsar-
bejder, skovrejsning og råstofindvinding m.v. Derved fastholdes mulighederne 
for at opleve, forske og undervise i de geologiske processer.

Nærværende kommuneplantillæg udlægger rammer, for allerede bebygget 
område, samt en megen beskeden udbygning af Delområde V, der ligger uden 
for det udpegede område. Planen vil således ikke have en væsentlig negativ 
indvirkning på de geologiske bevaringsværdier. 
 
 
LAVBUND
Størstedelen af det område, der ligger på det marine forland nedenfor stenal-
derkystlinjen, er udpeget som lavbundsområde i Syddjurs Kommuneplan 2020. 
Se KPT fig. 6.

Kommuneplanen fastlægger følgende retningslinjer for lavbundsarealer:  

Stk. 4: Lavbundsarealer, som rummer mulighed for at udvikle sig til områder af 
stor værdi for naturen, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Stk. 5: Planlægning for anlæg m.v. på lavbundsarealer bør ske under hensyn til 
risikoen for forhøjet vandstand. 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for hvordan, der på eksisterende matrik-
ler ved om- til og nybygning kan etableres terrænregulering og der gives mulig-
hed for at etablere fælles anlæg til regnvandshåndtering inden for lokalplanens 
Delområde IV. 

I forbindelse med udbygning af Delområde V, der er beliggende indenfor det 
areal, der er udpeget som lavbund, implementeres en vandforvaltningsstrategi, 
der tager højde for, hvorledes der inden for delområdet kan opsamles og videre-
føres vand.  
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ØKOLOGISK FORBINDELSE
Størstedelen af lokalplanens område grænser op til økologiske forbindelser og 
mod nord, er mindre dele af lokalplanen udpeget som del af en økologisk forbin-
delse. Se KPT fig 7. 

Hensigten med at udpege økologiske forbindelser – eller spredningskorridorer – er 
at skabe og opretholde gode, ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede natursam-
menhænge, uden væsentlige spærringer for dyre- og planteliv. De økologiske 
forbindelser rummer både tør natur, vandløb, søer, skove og lavbundsområder, der 
enten har en god naturtilstand eller danner forbindelse mellem gode naturområder 
med truede arter. De økologiske forbindelser udgøres af de samme Natura2000-
områder, §3-områder og skove, der er udpeget som særlige naturbeskyttelsesin-
teresser og indgår i det Grønne Danmarkskort. Det skyldes, at de netop er særlige 
ved at hænge sammen og i øvrigt have en god naturkvalitet.

Kommuneplanen fastlægger, at i de økologiske forbindelseslinjer, skal ubrudte 
og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres, ligesom de 
normalt skal søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye 
veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes med 
tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder 
opretholdes. Ved væsentlige spærringer i spredningskorridorerne skal passage 
søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapassager eller lignende.

I de økologiske forbindelseslinjer skal karakteristisk landskabelige karaktertræk 
bevares. Vandløbene skal, som økologisk forbindelsesled for insekter og andre 
dyr, holdes fri for store passagehæmmende anlæg, og så vidt muligt holdes helt 
fri for selv de mindste spærringer, da disse udelukker en række mindre dyrs be-
vægelse i vandløbet.

I områder med udpegede potentielle økologiske forbindelser skal naturnetværket 
udvikles, og faunaspærringer søges afhjulpet gennem planlægning, administration 
og konkrete projekter.

Nærværende kommuneplantillæg udlægger rammer, for allerede bebygget område, 
samt en megen beskeden udbygning af Delområde V, der  er beligende udenfor 
den udpegede økologiske forbindelse. Der gribes derfor ikke forstyrrende ind i 
den økologiske forbindelse.

Bevaring af områdets kulturhistoriske værdier kan give anledning til klimasikring, 
hvor områdets naturværdier og bindinger skal iagttages.

GRØNT DANMARKSKORT
Langt den største del af lokalplanområdet er omgivet af udpegningen til Grønt 
Danmarkskort og mindre dele af lokalplanens områder mod nord ligger indenfor 
udpegningen. Se KPT fig. 8. 

Det grønne Danmarkskort er udpeget for at skabe sammenhæng mellem Dan-
marks naturarealer.

Der er ved udpegningen dels lagt vægt på eksisterende værdifuld natur og områ-
der med høj biodiversitet (Høj Natur Værdi-kortet), og dels lagt vægt på at skabe 
sammenhæng mellem - eller udvide - vigtige naturarealer. Yderligere er flere af 
områderne, f.eks. lavbundsområderne, medtaget, således at evt. klimaformål også 
kan rummes inden for udpegningen.

Syddjurs Kommune har ved udpegningen af Det Grønne Danmarkskort benyttet 
udpegningen af de økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbin-
delser. Herved indgår alle kommunens Natura 2000 områder i udpegningen. 
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Store dele af Nationalpark Mols Bjerge, mange af kommunens biodiversitets-
mæssigt værdifulde § 3 beskyttede områder, mange områder med høje HNV-
scorer, mange ådale og lavbundsområder, samt mange potentielle naturområ-
der, indgår ligeledes i udpegningen. Udpegningen af Det Grønne Danmarkskort 
foregår således udelukkende på arealer, der allerede eksisterer som naturud-
pegninger eller potentielle naturudpegninger.

Der er med Syddjurs Kommuneplan 2020 fastlagt retningslinjer inden for Grønt 
Danmarkskort, der skal sikre, at ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge 
bevares og om muligt forbedres og søges friholdt for byudvikling og tekniske 
anlæg. Hvor anlæg af nye veje og jernbaner berører Grønt Danmarkskort, skal 
anlæggene indrettes med tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plan-
telivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige spærringer i Grønt 
Danmarkskort skal passage søges sikret, normalt gennem anlæg af faunapas-
sage eller lignende. 

Nærværende kommuneplantillæg udlægger rammer, for allerede bebygget 
område, samt en megen beskeden udbygning af Delområde V. Der udlægges 
således ikke muligheder for ny anvendelse og byggeri, der kan have en væ-
sentlig negativ indvirkning på områdets planbindinger.

KPT fig. 10: Arkæologiske interesser. 
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KOMMUNEPLANTILLÆGGETS  
FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
 
LANDSKABSFREDNING
Ved kendelse jf. Naturbeskyttelseslovens § 35 - §38 for Mols Bjerge nord og 
Ebeltoft Vig er området lige syd og vest for lokalplanen afgrænsning omfattet af 
2 fredninger. Se KPT Fig. 9.

Lokalplanen skaber, udover til- og ombygning til eksisterende bebyggelse in-
denfor området, samt en megen beskeden udbygning af delområde V, der ligger 
udenfor de fredede arealer, ikke mulighed for at udbygge området yderligere. 
Reningslinjer udlagt i kommunplantillægget forstyrrer således ikke landskabs-
fredningerne. 
 
 
ARKÆOLOGISKE INTERESSER
Området omkring Egil Fischers Ferieby var i jægerstenalderen et meget omskif-
teligt kystmiljø i, hvor havniveauet var meget svingende. Det kan bl.a. ses ved, 
at der er registreret flere bopladsrester ved de gamle strandvolde, hvoraf Egil 
Fischer selv har fundet flere bopladser (lok. Nr. 57 og 58). 

Den blå linje på KPT fig. 10 angiver den omtrentlige kystlinje fra sidste del af 
jægerstenalderen. Det betyder, at der kan være ukendte fortidsminder i form 
af bopladser i hele denne zone. Her skal man være særlig opmærksom, hvis 
der fremkommer bearbejdet flint under jordarbejde. I det tilfælde skal arbejdet 
standses og Museum Østjylland skal underrettes jf. Museumsloven §27, stk. 2.

Herudover er der i området samt i indlandet flere gravhøje (f.eks. lok.nr. 77, 
78, 102 og 103) og et særdeles velbevaret tragtbæger fra bondestenalderen er 
fundet ved kysten lidt længere inde ved Egsmark Strand. Samlet set vidner det 
om hvordan området omkring Egil Fischers Ferieby har være beboet gennem 
jæger- og bondestenalderen og bronzealderen. 

De fundne bopladser og gravhøje ligger ikke indenfor lokalplanens område og 
retningslinjerne i kommuneplantillæget får derfor ikke betydning for arkæologi-
ske interesser. 
 
 
NATIONALPARK MOLS BJERGE
Store dele af Egil Fischers Ferieby er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø 
i Nationalparkplan 2018-2024. Se KPT fig. 11.

Egil Fischers Ferieby indgår i Nationalparkens zone 3, der omfatter nationalt 
betydningsfulde kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder i det åbne land, som jf. 
Lov om nationalparker, Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge, skal styrkes 
og bevares. (§ 4 stk. 3, punkt 4)

Ifølge Nationalparkplan 2018-2024 skal ”Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder 
og enkeltelementer, der fortæller om brugen af landskab, natur og kyst, bevares, 
synliggøres og gøres tilgængelige, især færdselsveje, fortidsminder, borg- og 
mølleanlæg, herregårds- og landsbymiljøer samt Ebeltofts historie som købstad. 
Viden om de nævnte miljøer, helheder og enkeltelementer skal udbygges.”

Lokalplanen har fokus på bevaring og udvikling af Egil Fischers Feriebys kul-
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KPT fig. 11: Kulturmiljøer i Nationalparken 
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turhistoriske fortælling og har til formål at styrke den særlige stemning, der kan 
opleves i området. Som en del af processen har borgerinddragelsen haft særlig 
fokus, for at sikre størst mulig udbredelse og ejerskab til området og det kultur-
miljø lokalplanen søger at sikre. Samtidig skaber lokalplan også rig mulighed 
for, at der opstilles informationsstandere i området. 

Lokalplan og kommuneplantilæg er således i overensstemmelse med ovenstå-
ende hensigt. 
 

KYSTNÆRHEDSZONE
Ifølge planloven skal kommunen varetage særlige hensyn i kystnærhedszo-
nen, som er en 3 km bred zone langs landets kyster. Der skal gives en særlig 
planlægningsmæssig begrundelse for at muliggøre byggeri og anlæg inden for 
kystnærhedszonen. 

Hele lokalplanens område ligger inden for kystnærhedszonen.

Lokalplanområdet er i høj grad udarbejdet for et allerede udbygget område med 
fokus på bevaring og udvikling af kulturmiljøet. Der fastlægges i lokalplanen be-
stemmelser, der sikrer imod yderligere udstykning, med undtagelse af en mindre 
nyudstykning, Egils have, i Delområde V.

Egils have omfatter udstykningen af op til 5 fritliggende boligenheder udført som 
enten enkelt- eller dobbelthuse, samt etableringen af et fælles hus kaldet Byens 
Hus i en eksisterende ladebygning. Bebyggelsen skal placeres omkring en cen-
traltbeliggende, landskabeligt udformet regnvandssø. 

Arealet, hvor delområde V udlægges, har tidligere rummet den nu sanerings-
modne gårdbebyggelse Parcelgården, hvorfor det er naturligt, at arealet også 
fremover fremstår som en bebygget del af Feriebyen. 

Den nye bebyggelse vil tillige spille sammen med og være en naturlig forlæn-
gelse af det eksisterende bebyggede miljø. Det anses som særdeles hensigts-
mæssigt og en styrkelse af strukturen i Feriebyen, at få skabt smuk afslutning 
på den eksisterende bebyggelse og samtidig en god ankomst til Feriebyen fra 
Femmøller, således at overgangen fra åbent land til bebygget Ferieby fremstår 
tydelig. Samtidig forstærker udstykningen af Delområde V den Kommercielle 
akse og Egils Have, der afslutter området mod vest, kommer til at danne mod-
vægt til Molskroen, der afslutter området mod øst.   
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KPT Fig. 12: Strandbeskyttelseslinje 
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Bebyggelsen vil derfor medvirke til at afrunde den overordnende, helstøbte 
bebyggelsesplan og det er derfor nødvendigt, at bebyggelsen placeres indenfor 
kystnærhedszonen, da en alternativ placering ikke ville medføre samme styr-
kelse og afrunding af Feriebyens bebyggede miljø.  

Det konkluderes, at kystlandskabet ikke berøres væsentligt med udstykningen 
af Egils Have, da den nye bebyggelse udelukkende udlægges på allerede 
udbyggede arealer i forlængelse af allerede eksisterende bebyggelse. Endvi-
dere er bebyggelsen af meget begrænset omgang og beliggende så den ikke er 
synlig fra kysten.  

Eksisterende bygninger i området kan udvides og renoveres i henhold til lokal-
planens bestemmelser, herunder en ændring af den maksimale bygningshøjde 
fra 5 til 7,5 m. Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser om en maksi-
mal husdybde på 8 m og en maks højde pålængdefacaden på 3,0 m, samt at 
husene skal opføres med symmetriske sadeltage med en taghældning på mel-
lem 45 og 60 grader. Herudover fastlægges bestemmelser om omfang og ydre 
fremtræden, der skal sikre en sammenhæng i arkitekturen i feriebyen, blandt 
andet ved at materialer, taghældning og farveholdning holdes i stil med de 
oprindelige Egil Fischer huse, som vurderes at fremstå afdæmpede og naturligt 
i områdets landskab. 

Lokalplanen fastlægger desuden for de store rekreative arealer, at der ikke må 
opføres yderligere bebyggelse, samt at der ikke må ske yderligere udstykning.

Lokalplan og kommuneplantilæg udlægger således hverken rammer eller be-
stemmelser, der får væsentlig indvirkning på kystnærhedszonen.  
 
 
STRANDBESKYTTELSESLINJE
Et mindre område omkring parkeringspladsen ud for Molskroen er beliggende 
indenfor strandbeskyttelseslinjen. Se KPT fig. 12.

Strandbeskyttelseslinjen søges ophævet for denne del af lokalplanens område, 
idet selve strandarealet adskilles af Fuglsøvej og ikke hænger naturligt sammen 
med strandområdet. Lokalplanen udlægger området til delvist vejareal, parkerings-
areal og stier, og sikrer således mod bebyggelse og anlæg, der kan forstyrre kig 
og adgang til strandarealerne på den modsatte side af Fuglsøvej.

Lokaplantillægget har ingen indvirkning op strandbeskyttelseslinjen. 
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NATURBESKYTTELSE

INTERNATIONAL NATURBESKYTTELSE 
Habitatsbekendtgørelsen BEK nr 926 af 27/06/2016

Natura 2000-områder: 
Habitatsbekendtgørelsen, som er implementering af EU’s habitatsdirektiv, har 
til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyt-
telsen af arter og naturtyper, der har international betydning. Dette sker hoved-
sagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder - habitatområderne 
- også kaldet Natura 2000-områder. I Natura 2000-områderne skal der sikres, 
eller genoprettes, en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper, som 
området er udpeget for.

Lokalplanens område grænser mod vest op ad Natura 2000-område Mols 
Bjerge med Kystvande. En enkelt grund i sydvest ligger indenfor Natura 2000 
området. Se KPT Fig 13.

Syddjurs Kommune vurderer, at lokalplanen i sig selv eller i sammenhæng med 
andre planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder, idet den fastlægger bestem-
melser for allerede eksisterende bebyggelse og evt. udbygning/nybygning på al-
lerede udstykkede grunde, samt en mindre udstykning af grunde i Delområde V. 

Særligt beskyttede arter: 
Der er langs kysten, der grænser op til planområdet, registreret områder som 
potentielt levested for markfirben, ligesom sydvendte skråninger i lokalplanom-
rådet kan være yngle-/rasteområder for markfirben. Lokalplanen lægger dog 
ikke op til indgreb på sydvendte skråninger, og derfor vurderes planen ikke at 
have en indvirkning på eventuelle yngle-/rasteområder for markfirben. 

Syddjurs Kommune har ikke registreret yderligere bilag IV-arter i området. For-
valtningen er dog opmærksom på, at området er velegnet som fødesøgnings-
område for flagermus, ligesom både træer og nogle af bygningerne kan være 
yngle- eller rasteområder for flagermus. Planforslaget lægger ikke op til ned-
rivning eller ombygning af huse eller til fældning af træer, og dermed vurderer 
forvaltningen, at planen ikke vil skade yngle-/ rasteområder for flagermus.

I resten af Syddjurs Kommune er der registreret regelmæssig forekomst af de 
øvrige bilag IV-arter odder, mygblomst, løgfrø, stor vandsalamander, spidssnu-
det frø og strandtudse. Lokalplanområdet er dog ikke egnet som yngle-/raste-
område for nogen af disse arter, da de er tilknyttet vandløb, søer eller moser.

Samlet set er det kommunens vurdering, at planforslaget ikke vil skade yngle-/
rasteområder for bilag IV-arter. 
 
 
NATIONAL NATURBESKYTTELSE
Inden for lokalplanen findes der ikke områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3. Lokalplanens område ligger dog i et større område med naturbeskyttelsesin-
teresser og mod nord er der to mindre arealer, der ligger inden for afgrænsningen 
af området med naturbeskyttelsesinteresser. Se KPT Fig. 14.

Da lokalplanen har fokus på bevaring af eksisterende bebyggelse, eventuel ud-
bygning/nybygning på allerede udstykkede grunde samt en relativt begrænset 
nyudstykning vurderes lokalplanen ikke at ville få væsentlig negativ indvirkning 
på tilgrænsende områder beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.
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KPT fig. 15: Fredskov 
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FREDSKOV
Dele af lokalplanens arealer (ca. 3,3 ha.) er omfattet af fredsskovspligt, se KPT 
fig. 15. 

En skov, der er fredskovspligtig skal bestå af træer, som enten danner skov eller 
er ved at vokse op til skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede 
arealer i en fredskov. Moser, heder, enge o.l., der naturligt hører til en fredskov, 
skal bevares som de er, uanset størrelsen. Områder omfattet af fredsskovspligt 
skal drives efter Skovlovens regler om bæredygtig drift. 

Særligt ”Grønningen” er i Egil Fischers plan tænkt som et åbent grønt areal, 
ligesom Schønherrs landskabsplan udlægger arealet til naturområde præget 
af eng. I forbindelse med revitaliseringsprojektet Stedet tæller, blev der givet 
tilladelse fra Miljøstyrelsen til at fælde/tynde ud i de daværende træer, som 
hovedsageligt består af egetræer. De tilbageværende træer udgøres af store 
egetræer, der er karaktergivende for området. Lokalplanen har, efter Egil Fi-
schers vision, til formål at sikre friholdelse af aksen og udsynet  langs denne. 
De eksisterende træer vurderes ikke at tage udsynet i deres nuværende ud-
strækning, men der kan dog blive behov for almindelig udtynding, som en del af 
skovdriften. Dette vil kræve tilladelse fra Miljøstyrelsen i hvert tilfælde.

Endvidere opsætter lokalplanen bestemmelser, der beskytter de store træer på 
Kirkebakken, der ligeledes er udpeget som Fredskov. 
 
 
SKOVBYGGELINJE
En del af lokalplanens område i den nordvestlige del er omfattet af skovbygge-
linje. Se KPT fig. 16. Dog vurderes det, at der ikke vil være behov for en dis-
pensation fra Skovbygglinjen ved udstykning af Delområde V, da udstykningen 
ligger omgivet af eksisterende bebyggelse. Det er grundejers pligt at få dette 
forhold bekræftet i forbindelse med indhentningen af øvrige tilladelser.  
 
 
BESKYTTEDE VANDLØB
Indenfor området ligger et beskyttet vandløb, ved udmundingen fra Femmøller 
Å. Se KPT Fig. 17. Lokalplanen i sig selv medfører ikke ændringer af vandløbet, 
da den fastlægger bestemmelser for eksisterende bebygget område samt en 
mindre udstykning af Delområde V.  
 
 
GRUNDVAND OG NITRATFØLSOMME  
INDVINDINGSOMRÅDER
Området er udpeget som område med almindelige drikkevandsinteresser. En 
del af områdets nordvestlige del er nitratfølsomt indvindingsområde. Se KPT 
Fig. 18.

Lokalplanen og kommuneplantillæget udlægger ikke muligheder for ny bebyg-
gelse eller anlæg, der er grundvandstruende.
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MILJØVURDERING
LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER  
OG AF KONKRETE PROJEKTER

Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” afsnit III.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen ikke 
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. 

Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen 
udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som 
vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer. 

RETSVIRKNINGER
I henhold til planlovens § 24 skal der oplyses om indholdet af lovens § 12 stk. 2 
og 3 i forbindelse med offentliggørelse af kommuneplantillægget.

§ 12, stk. 2 om rækkefølgebestemmelser er ikke relevant for dette tillæg.

§ 12, stk. 3 angiver, at byrådet inden for byzoner og sommerhusområder kan 
modsætte sig udstykning og bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse 
eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med be-
stemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når 
det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller 
når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
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VEDTAGELSESPÅTEGNINGER

Således vedtaget som endeligt Kommuneplantillæg 01 af Byrådet i Syd-
djurs Kommune. Kommuneplantillægget er gældende fra d.28. september 
2022 hvor den endelige vedtagelse blev offentliggjort. 

På Byrådets vegne

Ebeltoft, d. 21. september 2022.

Michael Stegger Jensen  Rasmus Møller

  Borgmester  Kommunaldirektør
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Kommuneplantillægget kan ses i sammenhæng med anden gældende planlægning på Miljøministeriets portal for planlægning, på www.plansystem.dk.
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